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Spoštovane občanke in občani,

letošnja zima nam je nasula snega obilo, 

v takšni višini prav gotovo nismo 
planirali. Nizke temperature so 

materialom skorajda vsak dan. 
Verjamem, da smo uspeli v zadovoljivi 

cest. Sprotno ste nas pri opravljanju 

za opravljeno delo. Za oboje, tako 

Zdaj ugotavljamo posledice, ki so ostale 

cest in odsekov bo potrebno popraviti 
in obnoviti. Najprej bomo pristopili 

cest za leto 2018.

uspeli z ustreznim pristopom sanirati 

Tako kot smo doma pristopili k 
spomladanskim opravilom po dolgi 

Pripravljamo se na temeljito obnovo 

razpis za izvajalca del bo objavljen v 

Pred nami je prav tako drugi del 

Prav tako je objavljen razpis za izvedbo 

komasacija.
Nadaljevali bomo izgradnjo 
infrastrukture v industrijski coni, kjer 
je kar nekaj zanimanja za nakup parcel 

zamenjali kritino na objektu vrtca, v 

Bratonci na regionalno cesto Lipovci – 

obnovi gasilskega doma, za katera 
verjamem, da bodo v letošnjem letu 

obnovitvena dela na vaško gasilskem 

Potrebno pa je poudariti, da je vsaka 
taka pridobitev sprememba za okolje. 
Nanjo so tako s strani uporabnikov, 

samo v medsebojni pripravljenosti za 
dialog.

tudi kot obvoznica. Potrebno bo urediti 
še ustrezno signalizacijo, da bo na njej 

Zato apeliram na vse, da se s strpnim in 
tvornim dialogom trudimo za skupno 
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uredniški odbor:
Simona CIZAR (odgovorna urednica)

Martina PERŠA (namestnica odgovorne urednice)

zbiranje gradiva:

jezikovni pregled:

Priloge glasilu niso nujno jezikovno pregledane.

Sandra KAVAŠ (naslovnica),  

Cvetka RENGEO, Tamara MESAREC, Rebeka ZVER, Bernarda KOREN,

 

02 / 541 35 35, www.beltinci.si, obcina@beltinci.si

Prosimo vas, da nam 

prispevke 

(do 3500 znakov)

 

2. julija, posredujete  

do petka,  

15. junija 2018,  

v   

  

in navedbo avtorja ter  

v ustreznem 

Naš elektronski naslov:

Delu čast 

nekaj let izide pred dnevom upora in 

prelistali ali celo prebrali vsi, ki naše 

Tisti pa, ki ga uporabljate v kakšne 

podkurili prvomajski kres ali kak drug 

A naše uredništvo skupaj z mnogimi 

za tiste bralce, ki ga z veseljem in 
zanimanjem prebirajo in nam to tudi 
dajo vedeti. Zato se bomo še naprej 
trudili za vas, ki vam je mar.

V petek, 27. aprila bomo praznovali 

– dan Osvobodilne fronte. Pa je to 

nekorektno. Zato ga je bilo potrebno 

korektnosti – le kakšen narod smo, 
da se sramujemo tako pomembnega 
obdobja svoje zgodovine, kot je bila 
narodnoosvobodilna borba, ki je 

nacizmu in fašizmu ter ob koncu vojne 

Tudi mednarodni praznik dela nikakor 

pogoje. Zato bi ga danes, ko je po 

še nepotreben strošek, morali še toliko 
glasneje praznovati vsi, tisti, ki imamo 

vam prijetne praznike in naj topli 
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AKTUALNO

Pojasnilo občanom v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega 
zemljišča

S

so vstopile v veljavo s 1. 1. 2018 in 
da podrobneje pojasnimo razloge za 

povzetek sprememb in izdelana 
vmesna primerjalna analiza same 
odmere nadomestila. 

Ministrstva za okolje in prostor je 

veljavne zakonodaje in upoštevaje 

sistema za nadomestilo za uporabo 

sprejetje novega odloka, ne pa tudi 

novega Odloka o nadomestilu za 

kaj spada pod pojem stanovanjska 
površina oziroma poslovna površina, 
od katere se odmerja nadomestilo 

in drugih zaprtih 

tlorisna površina poslovnega prostora 

površin (v skladu z ZSZ/84) po vsebini 
ustreza pojmu neto tlorisne površine iz 

o graditvi objektov (v nadaljevanju 
ZGO-1), od katere pa se za potrebe 

odprti prostori (odprta terasa, odprti 
balkoni ipd.).

nekoliko poenostavimo, se v sladu 
z novim Odlokom o nadomestilu za 

površina zajame celotna neto tlorisna 

stanovanjskega objekta (tudi kleti, 

osebne avtomobile.

Po do sedaj veljavnem Odloku o 
nadomestilu za uporabo stavbnega 

razen 

bivanje (kleti, kurilnice, pralnice...) 

osebne avtomobile. 

do nedavno veljavnega odloka ne 

sedaj veljavnega odloka nikakor ne bi 

pristopila k sprejemu novega odloka, 

nad prijavljenimi podatki. Potrebno 

v letu 2000, ko še ni bila izgrajena 
vsa komunalna infrastruktura, ki se 
je v skladu s prejšnjim odlokom prav 

izgrajena kanalizacija, asfaltiranje ulic, 
javna razsvetljava ipd.), po drugi strani 

tudi številne dozidave in nadzidave 
objektov (kar je privedlo do sprememb 
površin objektov), kar pa bi torej 
ob upoštevanju dejanskega stanja v 

privedlo do zvišanja nadomestila 

novega odloka nikakor ni gradila na 

nadomestilo na m2 bodisi stanovanjske 
bodisi poslovne površine, saj so v 

nestrinjanje s tem, da imajo nekateri 

višje nadomestilo kot drugi z velikimi 

Pri sami pripravi novega odloka so 

iz REN-a. Ker se je predvidevalo, da 

odmerne podlage, se je tudi vrednost 

prijavljena površina 100 m2  in objekt 
zajema še 50 m2 t.i. površin, ki niso 
namenjene bivanju (kleti itd.), ki do 
nedavnega niso bile predmet odmere, 
je po novem odloku odmera za 150 

kot je bila odmera za 100 m2 površin, 
namenjenim za bivanje po prej 

prijavljenimi površinami zavezancev 

nadomestilo zavezancem po novem 

privede tudi do dviga nadomestila.
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• Velikim razlikam med do sedaj 
prijavljenimi površinami in neto 

prostorov v objektu (razlike 
ponekod znašajo tudi od 100-300 
m2). 

• 

objektov in podatki o komunalni 

trenutnega dejanskega stanja).
• 

avtomobile, ki so bile predmet 

analiza odmere oziroma primerjava 

trenutno veljavnem odloku, ki pa 

Posebej opozarjamo, da je v zvezi s 

spodaj navedeno primerjavo potrebno 

• da se je pri pripravi primerjave 

dejanskega stanja, 
• da v primerjavi še niso bile 

upoštevane spremembe in 

tudi ne vloge za petletne in socialne 
oprostitve ter korekcija podatkov  

VMESNA PRIMERJAVA JE BILA TAKO  
IZVEDENA ZA 2.576 ODMERNIH 
PREDMETOV 

2017)
• Od tega je informativni znesek 

odmere za leto 2018 po novo 

• 
odmere za leto 2018 po novo 

• 
stanovanjskega namena 

• 
poslovnega namena in

• 

AKTUALNO
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AKTUALNO
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Osrednja občinska proslava ob dnevu žena in materinsko-
starševskem dnevu. Letni koncert vseh sekcij KUD Beltinci 

 
 

 
 

 

Kerman.

dejavnosti, ki so dajale in še dajejo 

in okolice.
Prireditev je bila lepa, poslušalci in 

AKTUALNO
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Slovesnost ob položitvi venca borcem Rdeče armade pod 
dokležovskim mostom

za vrednote NOB - enota Beltinci, 
Murska Sobota in Tišina so se s 
predstavnikom Veleposlaništva Ruske 
federacije v Sloveniji, podpolkovnikom, 
namestnikom vojaškega atašeja 

Milanom Kermanom poklonili vsem 

Evgen Emri, ki je kot prvi pozdravil 

reke Mure, kot da bi se predali fašistom. 
S tem so doprinesli k osvoboditvi naše 
domovine. Tako se vsakega 5. aprila 
ob 11. uri na slovesnosti poklonijo 
spominu na dogodke med vojno. 

v Murski Soboti. Za doprinos se je 

Elizabeti Zadravec, Sergeju Baninu, 

Beltinci.

spomin na padle ruske vojake, ki so dali 

zgodovino. Prebivalci Rusije, ki so 

pri srcu, ker vedo, da tukaj nikoli ne 
bodo pozabljeni. 

da je mesec april tisti mesec, ko se 

armade, ki so v reki Muri pustili svoje 

pa je, da zgodovino spoštujemo in se 
je spominjamo. Izrazil je upanje, da bo 
tako še naprej.
V programu so zapele ljudske pevke 

mladi glasbenik Glasbene šole Beltinci 
Niko Pozderec. Nad Nikovo izvedbo 

izjemno navdušen, zato je mlademu 

ta dogodek.

VLOMILCI 
NE HODIJO 

NA DOPUST

www.eyespy.si

AKTUALNO
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Predstavitev projekta URBANATURA – Narava v urbanih okoljih

S septembrom 2017 je 

 skupaj s partnerjem 

izvaja v okviru Strategije lokalnega 

Ministrstvo za gospodarski razvoj 

razvoj (ESRR). Skupna vrednost 

Osnovni cilji projekta je izboljšati stanje 

z ustvarjanjem primernega socialno-
interaktivnega okolja za promocijo 

lokalni prebivalci izjemno slabo poznajo 

naselij veliko bolj raziskana in tudi 
javno znana (potrditev temu je npr. 

ravno obratno. 

mnoge naravne zaklade. Mednje 
sodijo parki s številnimi starimi 
drevesi, pestre zelenice, ekstenzivni 
travniki in visokodebelni sadovnjaki, 

vrstam. 

še bolj pester nabor Natura 2000 vrst, 

predstavljajo pomemben vir lokalne 
rastlinske pestrosti, obenem pa so 

prav tako so ti vodotoki pomembni za 

z drevesnimi nasadi, zelenicami in 

vtkali v urbane elemente.

razumljena kot »narava izven naselij« 

izpostaviti dejstvo, da so tudi naselja 

površinami predstavljajo pomemben 

vrstam, med katerimi so tudi redke in 

v splošnem zelo slabo poznajo naravo 
v svoji neposredni bivalni okolici, je 

je ravno poznavanje le-te.

potencialnim tujim obiskovalcem 

prepoznavanja in promocije biotske 

pa izpostavlja pomen njenega 

mejice. 

pomaga vzpostavitev spletne platforme 
v obliki interaktivne aplikacije 

verodostojen dostop do podatkov o 

leti nadgrajevala in dopolnjevala in bo 

lokalnega prebivalstva o naravi 

ustvarjanjem primernega socialno-
interaktivnega okolja za promocijo 

aktivnosti, povezanimi s to temo. 
Tako organiziramo vodene oglede po 

(Katarinin sejem, 25. 11. 2017) in v 

AKTUALNO
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gospodarjenje z javnimi površinami.

je »Prezrta narava v urbanih okoljih«. 

www.logarica.
si ali na branko.bakan@logarica.si. 

podatkov o prezrti naravni in kulturni 

V okviru projekta organiziramo tudi 
spletne delavnice za širšo javnost, 
namenjene predstavitvi in preizkušanju 

med lokalnim prebivalstvom. V projekt 

delavnico smo uspešno izvedli na 

biologije.

pa naj bi spodbudila k raziskovanju 

POLETNE POČITNICE V DVORCU RAKIČAN

od 24. 6. do 24. 8. 2018
VESELE ANGLEŠKE POČITNICE

VESELA SLIKARSKA ŠOLA

VESELE NEMŠKE POČITNICE

MENTORJI IZ TUJINE KREATIVNE DELAVNICE

POPUSTI ZA ZGODNJE PRIJAVE do 30. 4. 2018

www.ris-dr.si

AKTUALNO
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Sprejeti sklepi 30. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci

2018, so bili sprejeti naslednji sklepi:

Sklep št. 323/VI:
Sprejme oz. potrdi se spremenjeni 

da se dnevni red razširi in se doda 

Zavodu Pomurske lekarne o dogajanju 
v zvezi z aktualno problematiko v 

dnevni red se  tako glasi:

 
2. Kadrovske zadeve: 

 

 
4. Obravnava in sprejem Odloka o 
pokopališki in pogrebni dejavnosti 

 
5. Obravnava in sprejem Odloka 

 

 
7. Obravnava in sprejem Pravilnika o 

o vodenju in izpeljavi postopka 

Vrtec Beltinci - enofazni postopek. 

za leto 2018 - skrajšani postopek. 

 
10 Sprejem Sklepa o potrditvi 

Pomurske lekarne o dogajanju v zvezi 

 

Sklep št. 324/VI:
Sprejme oz. potrdi se vsebina zapisnika 

vsebini.

Sklep št. 325/VI: 
I. V Svet Osnovne šole Beltinci 

(v nadaljevanju: svet) se 

predstavniki  ustanoviteljice 
 

1. Marko Virag, Na 
 

 

Beltinci 
II. 

konstitutivno sejo sveta.
III. 
IV. Sklep velja z dnem sprejetja. 

Sklep št. 326/VI:

soglasje k novi ceni socialno-varstvene 

cene te storitve v letu 2018 (v 
nadaljevanju: soglasje) z veljavnostjo od 

 

Z dnem uveljavitve tega novega soglasja 
k ceni socialno varstvene storitve 

omenjene storitve.

Sklep št. 327/VI:

Odlok o pokopališki in pogrebni 

obliki in vsebini v prvi obravnavi. 
2. Odlok o pokopališki in pogrebni 

sprejemu v prvi obravnavi pošlje v 30- 
dnevno javno obravnavo.

Sklep št. 328/VI:

vsebini in obliki v prvi obravnavi. 

se po sprejemu v prvi obravnavi pošlje 
v 15-dnevno javno obravnavo.

Sklep št. 329/VI:

obliki in vsebini v prvi obravnavi.  

Beltinci se po sprejemu v prvi obravnavi 
pošlje v 15 - dnevno javno obravnavo.

Sklep št. 330/VI:

Pravilnika o vodenju in izpeljavi 

otrok v Vrtec Beltinci v enofaznem 
postopku.

Sklep št. 331/VI:
1. Sprejme se rebalans 1. 

 

za do 1 milijon evrov, predvsem za 
investicije v prometni infrastrukturi 
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Sklep št. 332/VI:

Sklep št. 333/VI:

 

Sklep št. 334/VI:
1. 

je na svoji redni seji podrobno 
seznanil z dogajanjem v zvezi s 
Pomurskimi lekarnami Murska 
Sobota, ki ga je podal predstavnik 
v Svetu zavoda Pomurske lekarne 
in na podlagi seznanitve in 71. 

Pomurskimi lekarnami ne vodi k 

lekarn. Prav tako se posamezne 

velike, brez da bi bili znani kriteriji 
za takšno delitev. Takšna delitev 

2. 
zakonito in transparentno 
delovanje. Zato se zavzemamo, da se 
naj odnosi soustanoviteljic uredijo v 
okviru novega Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Pomurske lekarne 

Sveta ustanoviteljic uveljavljala 
svoje ustanoviteljske pravice brez 
posrednika. K sprejemu novega 
odloka pa nas vsekakor zavezujejo 

akte o ustanovitvi, organiziranost 

zavodov uskladiti s tem zakonom 

3. Mnenja smo, da se s sedanjimi 

energijo v usklajevanje novega 
Odloka na osnovi zaupanja in 

4. 
nadaljuje postopek sprejemanja 
novega Odloka.

povzela
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Sprejeti sklepi na 31. redni seji Občinskega sveta Občine Beltinci

2018, so bili sprejeti naslednji sklepi:

Sklep št. 335/VI:
Sprejme se dnevni red 31. redne seje 

 
1. Sprejem zapisnika 30. seje 

in realizacija sklepov te seje. 
2. Obravnava in sprejem Odloka 

 
3. Obravnava in sprejem Odloka 

 

leto 2017 in podaja soglasja k programu 

lekarn Murska Sobota za leto 2018. 

 

zavoda OŠ Beltinci za leto 2017. 

javnega vzgojno varstvenega 
zavoda Vrtec Beltinci za leto 2017. 
8. Sprejem Letnega programa 

 

 

 

Sprejme oz. potrdi se zapisnik 30. 
redne seje z dopolnitvami oz. popravki:

1. 

…  (pri navedbi svetnika 
Marka Viraga). Popravljeni stavek 
se pravilno glasi: »Svetnik Marko 

2. 
12 v prvem odstavku popravi, saj je 

zapisano.
3. 

je napisano, da je za kolesarsko 
pot po nasipu potreben odkup 

se pravilno glasi: »Naj se oblikuje 

Sobota dopis, v katerem se poskuša 

izgradi kolesarsko stezo ob cesti 

Sklep št. 337/VI:

v predlagani vsebini in obliki v drugi 
obravnavi.

Sklep št. 338/VI:

Beltinci v predlagani obliki in vsebini v 
drugi obravnavi.

Sobota za leto 2017 in podaja soglasja 

leto 2018 ter daje soglasje k Programu 

Sklep št. 340/VI:

 
Sklep št. 341/VI:

Osnovne šole Beltinci za leto 2017.

Sklep št. 342/VI:

vzgojno varstvenega zavoda Vrtec 
Beltinci za leto 2017.

Sklep št. 343/VI:

s strani Odbora za negospodarstvo 

predlagani Letni programa športa 

v predlagani obliki in vsebini. 

Sklep št. 344/VI:

Beltinci za leto 2017 z vsemi prilogami.

povzela
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Letos v Beltincih že 16. rally s starodobnimi kolesi

STARODOBNIKOV- LJUBITELJEV 
STARIH KOLES 

BELTINCI

kolesarjev in start bo tradicionalno na 

celotne Slovenije.

Beltinci – Lipa – Gomilica – Velika Polana 
– Beltinci. Poskrbeli bomo za pravo 

so všteti stroški pogostitev, spominska 

glede na vremenske razmere.

V petek, 18. maja ob 20. uri, bo odprtje 

Vabimo vse, ki imate starodobna 

ne zapiramo tudi tistim, ki nimajo 

z nami. Pogoji za sodelovanje so enaki 
kot za starodobnike. Podrobni pogoji 
razpisa so objavljeni na spletni strani 
www.dimek.si.

Poziv rejniškim družinam

Slovenska ul. 44,

T: 02 535 11 40

E: gpcsd.mursk@gov.si
www.csd-ms.si

Center za socialno delo Murska Sobota 

postati rejniki in opravljati rejniško 
dejavnost.

Rejništvo je posebna oblika varstva 

rešitev zanje. Bistvo vsakega rejništva 
je vzpostavitev odnosa, ki bo otroku 
dopolnil odnos z njegovimi starši 
tam, kjer so pustili praznine in rane, 

Namen rejništva je, da se otrokom pri 

se otrokom nudi topel dom, varno 

ljubezen, spoštovanje ter pozitivna 

Po Zakonu o izvajanju rejniške 

oziroma strokovno izobrazbo. Ne sme 
mu biti odvzeta roditeljska pravica ali 

z osebo, ki ji je odvzeta roditeljska 
pravica. Rejnik ne more postati oseba, 

naklepnega kaznivega dejanja, ki se 

rejniško dejavnost, zglasi pri krajevno 
pristojnem centru za socialno delo 

pridobil vse potrebne informacije.

Center rejnika izda oceno primernosti 

izvajanje rejniške dejavnosti. Nato 
komisija za izbor kandidatov za 

kandidatov glede na potrebe rejništva 

Izbrani kandidati so napoteni na 
usposabljanje za izvajanje rejniške 
dejavnosti. Na podlagi uspešno 

dovoljenje za izvajanje rejniške 
dejavnosti.

Vse informacije v zvezi z izvajanjem 
rejniške dejavnosti dobite na Centru 
za socialno delo Murska Sobota, 2. 
nadstropje, pisarna št. 31, tel. št. 02 535 
11 74.

OBVESTILA
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Otvoritev prenovljene trgovine Mercator v Beltincih

Krajani Beltinec smo nestrpno 

blagovnice Ravenka Mercator Beltinci, 

nad novo prenovljeno prodajalno, ki  je 

sodobnejšo podobo.
Morda smo potrošniki še nekoliko 

bi se z vodstvom v Ljubljani dalo 

se pralne praške premesti, saj se vonji 

pripombe so dobronamerne.
Ponosni smo tudi na izbor “naj 

Cilka Rengeo

zelo vljudni in prijazni do potrošnikov. 

Defibrilator predan krajanom Bratoncev

nekaj tednov zanesejo na avtomatski 

Pomurje Beltinci formalno v uporabo 

kraja, ob formalni predaji pa so se z 
uporabo naprave v nabito polnem 
osrednjem prostoru poslopja seznanili 
tudi krajani, ki so nogometašice medse 
sprejeli v lanskem letu.

vsaka sekunda. To sta v predstavitvi, 
kako ga uporabljati, med drugim 
poudarila tudi mag. Marija Zrim, 
glavna sestra urgentnega centra 
Splošne bolnišnice Murska Sobota, 

smrti, razlogov za zastoj srca pa je 

najpogumnejši pa so svoje znanje 
preizkusili tudi v praksi.
Še pred prikazom uporabe naprave, ki 

KRAJEVNE SKUPNOSTI
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Beltince, in Mirko Sraka, predsednik 
Krajevne skupnosti Bratonci. V imenu 
kluba sta nekaj besed zbranim namenila 
tudi predsednik Branko Gros in športni 
direktor Štefan Kozic. Slednja sta se 

svoje misli sklenil Kozic.

še nekaj besed: »Cilj kluba ni zgolj 

jim privzgojiti prave vrednote. Prav je, 

da kot klub nekaj vrnemo sredinam, 

je potrebno uporabljati, a moramo biti 
vseeno pripravljeni na to, da ga znamo 
pravilno uporabiti.«

kar je v sklopu predstavitve poudarila 
tudi mag. Marija Zrim: »Ne se bati 

pomagate.«

naprave nadaljevalo, za kar so s krapci 

Prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu v KS Lipovci

V soboto, 17. 3. 2018, smo se v KS Lipovci 
na lepi in vsebinsko bogati prireditvi 

Bogat kulturni program je pripravilo 
kulturno-umetniško društvo Lipovci. 
V programu so nastopili najmlajši 
iz lipovskega vrtca, recitatorke in 
recitatorji iz osnovne in srednje šole, 
plesalke, glasbeniki, ljudske pevke iz 
Lipovec  in Moški pevski zbor Lipovci. 
V imenu Sveta KS Lipovci je prisotne 

Lipovci.

Na Otoku ljubezni tudi letos živahno ob svetovnem dnevu zdravja 

V organizaciji Zavoda za turizem in 
kulturo Beltinci je v nedeljo, 8. aprila, 
v prijetnem ambientu Otoka ljubezni in 
ob lepem spomladanskem vremenu tudi 
letos potekala prireditev ob svetovnem 

Svetovne zdravstvene organizacije 

dan zdravja. Letošnji je potekal pod 
geslom 

je Svetovna zdravstvena organizacija 

obsegu.
Na prireditvi so sodelovale organizacije 
in društva, ki v svoji dejavnosti 
promovirajo in spodbujajo zdrav 

Murska Sobota, Prekmursko osteološko 

ZRIRAP socialno podjetje Beltinci, 

Murska Sobota in Klub bolnikov 

popestrili s svojimi starodobnimi 

podarila jabolko zdravja in plastenko 
vode.

Kerman, o pomenu dostopnosti do 
zdravstvene oskrbe pa je zbranim 
spregovorila dolgoletna zdravstvena 
delavka, zaposlena v splošni bolnišnici 

KRAJEVNE SKUPNOSTI / ZAVODI



Mali rijtar -  april 201818

prireditvi ob svetovnem dnevu zdravja. 

mentorice iz Vrtca Beltinci, Enota 

nastopom ogreli dlani obiskovalcev.

prireditvi. Z lepo melodijo, ubranim 

je dan polepšala Tamburaška skupina 

dolgoletna sodelavka in promotorka 

se ob prijetni glasbi pošteno razgibali.

Zaključek bralnega projekta Naša mala knjižnica

Mednarodni projekt Naša mala 

branja in bralne pismenosti ter 

ki ga podpira Evropska komisija, je 
namenjen najmlajšim bralcem, od vrtca 
do 5. razreda osnovne šole. Otroke 
skozi šolsko leto pospremi skrben 

in Poljske: Peter Svetina: 
, Marian Broderick: 

v gozdu, , Sukumar 

Sztarballo: Vprašanja iz kopalnice in 
.

v petek, 13. 4. 2018, ko  smo v šolski 

razreda slovesno razdelili bralna 

Rengeo, Tinkara Tivadar, Zala Pal in 

predpisane knjige, reševali zanimive 

Sodelovanje v bralnem projektu Naša 

otrokovo kreativnost ter razširja znanje 

se branju v naslednjem šolskem letu 

 

ZAVODI
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Na izmenjavi učencev v Italiji

Lanciano v Italiji.

18. 3. 2018 smo se s šolskim kombijem 

odleteli v Švico, od tam pa do Rima. Z 

obmorsko mesto – Lanciano. Pot je bila 
zelo dolga, pa vendar smo uspešno 

in nepozabne izkušnje.

veseljem sprejele. Zjutraj smo obiskali 

s predstavitvijo, ki so jo pripravili. Te 

je bil poleg šole. Igrali smo se razne igre 

Lancianu, kjer smo izvedeli   veliko o 
zgodovini mesta. Povabljeni smo bili 

Voki, Animoto, Geogebra, Mindmaple, 

veliko cerkva. Med potepanjem nas je 

vlakom odpravili v Pescaro. Tam smo 

italijansko pico, jaz pa sem jim 

krajev. Kot darilo pa so mi podarili 

vendar je bila tudi pot proti domu 

smo se odpeljali v Rim, kjer smo 
prespali v samostanu blizu Bazilike sv. 

smo videli veliko znamenitosti, kot so 
Bazilika sv. Petra, kolosej, fontano Trevi, 
cerkve, obeliske … Bilo je nepozabno.

kot bi trenil, smo spet sedeli na letalu in 

v Slovenijo, polni izkušenj in novega 

nazaj.

ZAVODI
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Pomladno prebujenje in velikonočni zajček v Vrtcu Beltinci

prikradla med nas. V zraku je  in prav – takrat vemo, da je pomlad nazaj. 

pomladi in je precej bogato. V vrtcu se 

je, da to storijo na sebi najboljši in 

je samo njegova skrivnost. Tematika 
letošnjega ustvarjanja z namenom 
popestriti praznike je bil naravni 

7. april –  svetovni dan zdravja 

4. 2018. Skozi celo šolsko leto se 

strokovni delavci skupaj s starši in tudi zdrave medsebojne odnose. 
Zato praznujemo sadne rojstne dneve, 

pa izvajamo vadbene ure v telovadnici 

teden pred tem smo se pogovarjali in 
utrjevali svoje znanje o zdravju in o 
skrbi zanj.  Otroci iz druge starostne 
skupine so izdelali velik plakat, ki je 

2018, v vrtec prišli peš ali se pripeljali 

… . Izbrali smo si svoje geslo: »GIBATI 
SE MORAMO VSI«. Otroci, starši in stari 
starši so se pridno odzvali in v vrtec 

ZAVODI
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jabolka z napisanim geslom. Nato so 
sledile še druge zanimive dejavnosti, 
ki so otroke prijetno navduševale skozi 

celo dopoldne. Pripravili smo si bogato 

ograjo vrtca okrasili s praznimi plakati, 

otroški obrazi pa so bili nasmejani. 

FIT  v »Sodčku«

vsakodnevno skrbimo za svoje zdravje 

v vrtcu izvedli še dodatne  gibalne 

Otroci in starši so v vrtec in iz njega 

skiroji…
Z  vsakodnevnimi  aktivnostmi, ki 
stremijo k trajnostnemu razvoju, 

skrbeti sami. Vsak dan se rekreirajmo, 

okolje, pogled na svet naj bo veder... IN 

Nastop za mamice v Ižakovcih

smo se z deklamacijo Vse o mami in s 

nasmejala.

 

ZAVODI
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Nastop otrok na Otoku ljubezni

ta dan vsako leto tudi tako, da v vrtec 
pridemo peš, s kolesi, skiroji ali rolerji. 

z okoljem, tako tudi letos na prireditvi 
na Otoku ljubezni, katere namen je, da 

tudi v vrtcu, zato smo se na prireditvi 
z otroki predstavili z dvema gibalnima 

gibalnimi vajami. 

Zdravi otroci, srečna družina

Zdravje je najpomembnejša vrednota 

navade, ki nas nato spremljajo skozi 

Zdravi prigrizki in kakovostna 

letošnji svetovni dan zdravja, 7. april, 

otrok in staršev o pomenu gibanja. 

starše spodbudil, da so v vrtec prispeli 
peš, s kolesom ali skirojem.  Otroci, ki so 

medaljo, ki smo jo izdelale strokovne 

otroci pridobili, ni bila mišljena samo 

se ob pogledu nanjo spomnijo, da se 

kolesom, s skirojem ali pridejo peš. Na 

pripravile tudi gibalno dopoldne. 
Najmlajši otroci so se razgibali na 

stare reke Mure. 
Tako malo je potrebno, da so naši 

spodbujamo in spremljamo.
                                                                                           

 

ZAVODI
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Prvič…

generacija otrok vedno znova odkriva 
svet okrog sebe.
Odrasli pogosto stvari dojemamo 
rutinsko in samoumevno. Za nas je 
spet pomlad, so prazniki, pomladna 
opravila na vrtu, sajenje dreves, cvetlic 

cvetlice, barve in vonjave, petje ptic, 

svet okrog sebe. 

izdelali prikupno darilce za mamice. Ob 
svetovnem dnevu zdravja so namenoma 

skirojem in za to dobili prve medalje. 

nastajajo prve simpatije.

opazimo vsega, kar zaznava otrokova 
roka, oko, srce. V vrtcu se trudimo, 

otrok znova dan za dnem odkriva svet, 

odrasli pa jim pri tem pomagajmo.
Potrudimo se, da bodo prve izkušnje 

prijetne. 

Upadanje družinskih kmetij in drobna zemljiška posest (tretji del) 

Kaj se je torej zgodilo, da so prebivalci 

sredstva, ki so jim pripadala, s tem 

Koncept alienacije ali odtujitve nam 

zgoraj zastavljeno vprašanje. Po drugi 

let se je zaposlovanje prebivalstva 
izven kmetijstva stopnjevalo predvsem 
zaradi razvoja industrije. S tem ter z 
modernizacijo kmetijstva so, kot smo 
ugotovili zgoraj, mnogi prebivalci 
postali delavci drugod in obenem 
na lastni kmetiji. Pri tem pa so 
kmetijsko proizvodnjo, seveda zaradi 
zagotovljenega odkupa pridelkov, 

manjšala, pridelava se je tako vedno 

uporablja svoje delo, od katerega 
se ne odtujuje. Nasprotno pa se pri 

monotonostjo (in specializacija vedno 

ta od proizvodov svojega dela odtujuje. 

predmet dela (delo) in eksistira kot 
delavec in s tem, da dobiva sredstva za 

odtujitvi predmeta dela je v bistvu 
povzeta odtujitev v dejavnosti samega 

zatrjuje, ampak zanikuje, torej se med 

delo »ni zadostitev potrebi, ampak je 

zgolj sredstvo za zadovoljitev potreb 

ko se delavcu odtujuje njegov odnos 

vnanjega sveta (predmetov v naravi) 
ter do njegove lastne dejavnosti, ki mu 
ne pripada, se mu odtujuje tudi njegov 

je po njegovem svobodna zavestna 

delo« (2014: 110). Odtujeno delo pa 

in neposreden nasledek tega, da je 
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S propadom Mure in z upokojevanjem 

jasno nakazalo smer, kako bi se dalo 

delu opazovali, kaj bistvenega se poleg 

njiv in preoravanje osredkov ter 
travnikov še dogaja, ste gotovo opazili 
tudi kaj pozitivnega, recimo kakšen 
na novo vzpostavljen ograd. Mešana 

pa tudi mešanica vrta, sadovnjaka in 
vinograda. Ker so površine namenjene 

preorane skupaj z njivo, na kateri so 

mak, cvetje, nekateri pa tudi sadje in 
vse to v prvi vrsti za lastne potrebe. 
Porast ogradov je sicer opazen, ni pa 
velik, je pa pri tem veliko to, da nakazuje 
neko smer, ki jo je pri vpeljevanju 

vrsti s pridelkom najprej oskrbujejo 
lastno gospodinjstvo. Ker pri tem ne 

pogojev od subjektove delovne sile« 

prednost ograda je ta, da se je  zaradi 

namembnosti mnogokrat spretno 

sprememb znotraj gospodinjstev in z 

obdelavo, ki jo terja ograd, primerne 

tudi kot prednost. Manjše njivice 

da ima veliko gospodinjstev še 
produkcijska sredstva, s katerimi 

zagotovi lastno zelenjavo. Na podlagi 

posamezno gospodinjstvo potrebuje 
za sprotno oskrbo z lastno zelenjavo na 

2 površin,  za celoletno 
oskrbo tudi z zimsko zelenjavo 20 m2, 
za celotno oskrbo skupaj z ozimnico 
100 m2

preskrba gospodinjstev z lastno 
zelenjavo v mešani kulturi ograda 
na ravni vasi ustvari tudi pomembne 

tudi na stabilnejše in okoljsko ter 

samooskrbe z zelenjavo na nacionalni 
ravni.  

precej bolj omejene. Zato je spodbudno, 

je splošno dojeta kot glavna ovira za 
nadaljnji razvoj kmetijstva, trajnostnim 
praksam v kmetijstvu dejansko 

dokler razdrobljene površine ostajajo 

po širnem svetu, se je za primerjavo 

kulture ograda nam v Prekmurju 

odtujevanja. 

1981 . Ljubljana. 

Marx, Karl 

. Ljubljana: 
Mladinska knjiga. 
2012 

2014 
. 

Ljubljana: Zamisli. 
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Rez vinske trte 

DRUŠTVO PRIJATELJEV 
AGRARNE EKONOMIKE

                                                                      

Rez vinske trte je prvo, pa tudi 
najpomembnejše delo v vinogradu 
in spada med prva zimsko-pomladna 

rodnost in kvaliteto grozdja, trto 
vzpodbujamo ali zaviramo v rasti in 

mirovanja, od decembra do napenjanj 
brstov oziroma solzenja.  

analizirati primernost obremenitve in 

les, dvoletni les in enoletni les. Stari les 
predstavljajo deblo, krak, tudi kordon, 

raste iz starega lesa, na njem pa je 
enoletni rodni les. Zelo pomembno 
je pomlajenje trte, ki ga opravimo ob 
rezi, razmerje med enoletnim in starim 

z izrezovanjem krakov in delov starega 

jalov oziroma neroden. Enoletni les 
imenujemo tudi rozga.

na:

in v ustrezni višini, saj nam trta le 
tako ne bo pobegnila v širino in 

Vedno razmišljajmo, da ne bo trta 

nam na starem rezniku (iz prejšnje 

rodil(i), vendar bo zaradi manjšega 

je trta v dobri kondiciji, pa poskušamo 

deblu, ki raste na lanskem šparonu. 

pri osnovi manj rodna kot v sredini. 

odstranimo iz trte.

Vezanje šparonov

upogibanja je odvisen od vzgojne oblike 

Viri:
  

si/nasveti/vinogradniski-nasveti/42-
zimska-rez 

Vir: 
com/2013/03/15/obrezovanje-ali-

rez-vinske-trte/ 
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 Kulturni praznik v Dokležovju

                                                                   
Letošnji kulturni praznik smo v 

 

pesnika in se poklonili njegovemu 

nanizali zvrsti kulture, primerne tudi 

- Melani, Gaja in Anamarija. Pesnika 

sta opisala pesnika z verzi M. Slane - 
Mirosa, Karla pa je recitirala pesem 
Lipica (Prešernov prepev ljudske 
pesmi). Program so popestrili pevci 
MPZ OŠ Bakovci pod mentorstvom 

je z dvema Avsenikovima skladbama 

mentorstvom Marije Antolin zaigrali 

predsednica KS Lidija Ropoša.

Marija Zver se je v svojem govoru 

praznovanja kulturnega praznika v 

“
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Ljubi moj mož, ostani doma, drugače si poiščem drugega!

Te besede je vezilja »navezla« na svoj 

vezenin skupaj z veliko ostalimi izdelki, 
ki so nastali od lanskega oktobra do 
letošnjega marca v sredini sekcije 

so se zbirale vsak teden v vaškem domu 

doma pripravljali vse potrebno za 

tradicionalno v »cvetnem« vikendu, 
24. in 25. novembra, v vaškem domu 
Lipovci. Letošnja zanimivost in novost 

povezovala Cvetka Rengeo, predsednica 

izdelke…, za edinstveno razstavo, ki 
bogati utrip našega kraja in upam si 

širše…« V programu so nastopili: Moški 
pevski zbor Lipovci, mladi recitatorki, 

vlakom na morje pa sta odigrala Micka 
in Peter in dodobra nasmejala polno 
vaško dvorano. Veziljam se je za izdelke 

Razstava je bila zelo dobro obiskana.

vezenin, ki bo v Velenju, vsi skupaj pa 

Aktivnosti KUD Melinci

aktivnosti. Tako smo v mesecu januarju 
gostili dve predstavi in poskrbeli za kar 

Kulturni praznik smo letos praznovali 

smo povezali z likovno umetnostjo in 

Slednji se je prijazno odzval povabilu 
ter postavil na ogled nekaj del iz svoje 

kraju. S svojimi likovnimi izdelki so 

iz Kalie Beltinci pripravila še nasvete 

nam pa je bilo v veliko zadovoljstvo, 
da je bila prireditev dobro sprejeta. 

pa tudi vsem tistim, ki so pripomogli 
pri izvedbi in organizaciji prireditve. 



Mali rijtar -  april 201828

14. vaški turnir v pikadu

elektronskem pikadu za pokal KS 

Najprej je bil na vrsti turnir za otroke 

spoznati to zanimivo igro. Z velikim 

in na koncu še tekmovanje v moški ter 

moški konkurenci je lanski naslov 

Najboljši so bili nagrajeni s pokali in 
medaljami.

Rezultati:
OTROCI:

MOŠKI:

Avgust Škraban 
Zoran Špilak 

Karmen Koren 

Ob koncu februarja, ko so bili otroci 

tradicionalno sodelovali v kulturnem 

materinskem dnevu. Za nekatere je bil 

povemo, da so se pevskemu zboru 

zbor, kar nam je v posebno veselje in 
ponos. 

opustimo. Pomembno pa je vztrajati in 
iti naprej. Verjamem, da bo dobro delo 

sredstev, ampak s svojim delovanjem 

skrbijo za promocijo kraja in povezujejo 
ljudi. 

SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola

Na Nacionalnem inštitutu za javno 

projektom SOPA, katerega kratice 
pomenijo 
do pitja alkohola. Projekt bo trajal do 
konca leta 2020, osnovni namen pa je 
odpraviti oziroma zmanjšati tvegano 

s tem zmanjšati negativne posledice 

Projekt SOPA temelji na uvedbi 
interdisciplinarnega pristopa k 

med odraslimi prebivalci.  Pristop 

oziroma programi obravnavajo ranljive 
skupine. Trenutno smo v predpilotni 
fazi projekta, ki zajema predvsem 
vzpostavljanje sodelovanja z vsemi 

izvajali.

okolij  po Sloveniji pri naslavljanju 

pristop, s katerim bomo pomembno 
prispevali k celovitejšemu reševanju 
vprašanja tveganega in škodljivega 
pitja.

Slednje je pri nas pogosto prisotno, kar 

obsega posledic zaradi škodljive rabe 
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Visok odstotek potrjuje tudi podatek o 

na odraslega prebivalca na leto.

 

prebivalstvom, ampak tudi med 

vedenje v šolskem obdobju) 2014, 
ki je zajela reprezentativni vzorec 

Zdravstveni stroški, ki so povezani 

153 milijonov evrov letno. Pri tem 

interdisciplinarnega pristopa, ki 

dela, pripomoremo k zmanjšanju 

vzpostavimo odgovornejši odnos do 

k temu pripomore tudi medsebojno 

Sloveniji.

VIR: 

pitja-alkohola

Presejalni programi rešujejo življenja

Odkrivanje bolezni v zgodnji fazi, še 

zdraviti z enostavnejšimi postopki, 

pa je število bolezni, ki imajo v svojem 

postopki zdravljenja v zgodnji fazi. Zato 
je še toliko bolj pomembno izkoristiti 

potek bolezni in medicinska znanost v 

voljo presejalne programe. 

v Sloveniji?
Zelo znani presejalni programi 

programov pomislimo na presejalne 
programe za rakasta obolenja. V 
Sloveniji potekajo trije presejalni 

so program zgodnjega odkrivanja raka 
 ZORA, program 

zgodnjega odkrivanja raka debelega 
 Svit in program DORA 

za zgodnje odkrivanje raka dojke, ki pa 

Sloveniji.

ginekologu opravijo pregled z brisom 
 

letom starosti, ki so vabljene, da v 

opravijo mamografski pregled. Tretji 
program je , ki je edini 
program, namenjen tudi moškim, sicer 
pa  vsem prebivalcem Slovenije med 50. 
in 74. letom starosti, ki so vabljeni, da 
vsaki dve leti opravijo preprost test na 
prikrito krvavitev v blatu. Vse potrebno 
dobijo domov po pošti. 

odvisna predvsem od dejstva, ali so 
programi dostopni vsem prebivalcem 

ZDRAVJE
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pomembna. Prav tako je pomembno, da 

V Pomurju od konca leta poteka 

zgodnjemu odkrivanju raka dojk, kar je 
pomembna pridobitev za našo regijo.

 je namenjen moškim 

spoloma pogosto opazimo tudi na 

na vabila v Svitov program. V pomurski 
regiji se je v letu 2017 vabilu odzvalo 

le glede na spol, ampak tudi glede na 

Program Svit je zasnovan tako, da osebe, 
ki se odzovejo na vabilo v program, 
na dom prejmejo dva testerja za 
preverjanje prikrite krvavitve v blatu, 

v Svitov center na analizo. Osebe, 
ki imajo pozitiven rezultat, so nato 

kolonoskopijo. Nezavedanje o 

slabšo diagnozo ter pomanjkanje 

je bil negativen izvid prisoten pri 

napoteni na nadaljnje postopke, pa so 
bile pogosto odkrite spremembe, ki 

raka in opravljeno ustrezno zdravljenje. 

bolezni in pomembno izboljšala 

Svit?

informacije o poteku samega programa, 

kjer so na voljo številne koristne 
informacije. V sodelovanju s centrom 

je prav tako objavljen na spletni strani 
programa Svit. Na voljo pa je tudi klicni 
center Svit, kjer na  telefonski številki 01 

prejmejo odgovore na morebitna 

bili rezultati vašega izvida pozitivni, 

kolonoskopijo.

koristna za zdravje posameznikov in  

zmanjšal tveganje za nastanek raka. 

PREVENTIVNI PROGRAMI
SPOČETJE

teden 12

teden 24 in 28

teden 35 in 40

novorojenček

5 let

10 let

15 let

20 let

25 let

30 let

35 let

40 let

45 let

50 let

55 let

60 let

65 let

70 let

75 let

80 let

ROJSTVO

Preventivni
programi v

nosečnosti in
ob porodu

Preventivni
programi za

novorojenčke,
dojenčke in
predšolske

otroke

Preventivni
programi za

šolarje,
dijake in
študente

Presejanje za raka
materničnega vratu

Preventivni program 
integrirane preventive 
kroničnih in nalezljivih

bolezni in zmanjševanja 
neenakosti v zdravju 

pri odraslih
Presejanje za

raka debelega
črevesa in

danke

Presejanje za
raka dojke

ZDRAVJE
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Razstrupljevalna solata

(Vir: internet)
Naredite nekaj dobrega za svoje telo 

solato. Ta bo olajšala prebavo in jo tudi 
nekoliko pospešila, vas pa napolnila z 
energijo.

200 g belega ali kitajskega zelja 

2  steble zelene 

sol (po okusu) 

tanke rezine, korenje grobo naribamo. 

skledo.  

dobro otresemo in drobno sesekljamo. 

V skledici iz naribanega ingverja, 
limoninega soka, olivnega olja in soli 
pripravimo preliv, s katerim prelijemo 
sestavine v skledi. Solato dobro 
premešamo, potrosimo s semeni in 

Kako drugemu reči NE?

Zdrav egoizem je naša pravica. Prav je, 
da premoremo dovolj samospoštovanja, 
da postavimo sebe na prvo mesto in 
da znamo opredeliti, kdo smo in  kaj 

izrazimo svoj »ne«, postavimo mejo, 
preko katere drugemu ne dovolimo. 
Vendar ta meja ni zid, s katerim se 
ogradimo in drugega ne pustimo do 

povedati, kaj šele upoštevati njegovega 
mnenja. Zavedati se moramo, da ima 

ni nujno strinjati z drugim, ampak je 
pomembna spoštljiva komunikacija, ki 
je temelj vsakega zdravega zasebnega in 
poslovnega odnosa. Pomembna je torej 
vzajemnost, kar pomeni, da moramo 
tudi mi spoštovati meje drugega in mu 

vedno vprašamo, ali so meje v njem 

drugi, ali smo mi to dovolili. 

da pozabi na razumne meje. To 

pometa z nami. To pomeni, da smo 

je, da se zavedamo dejstva, da smo mi 

Najprej se moramo vprašati, kakšno 

in koliko dodatnega garanja nam to 

prinaša. Koliko energije nam to jemlje 

prvo mesto. S tem vzpostavite zdravo 
vez s samim seboj, s svojim telesom 

preobremenjena. Verjetno vsi poznamo 
rek: Kolikor se sam cenim, toliko me 
bodo cenili tudi drugi.  

S svojo odklonitvijo boste morda pri 

je kar znebite. Naša primarna potreba 

pogosto verjamemo, da bo okolica 
naše vedenje jemala kot odklonilno ali 
nesprejemljivo, sami pa bomo izgubili 

nenadoma spremenili svoje vedenje.

Pripravite se, da bo okolica, ki 

naredili izjemo. Ljudje okrog vas se 
bodo morda obnašali, kot da jim kaj 

mirni 

jemljete pravico nazaj v svoje roke, 
saj boste le s ponovno vzpostavljenim 

 zmanjša krog prijateljev, 
saj smo se nenadoma spremenili in 
postali »egoisti«. Ob tem se boste 

vprašajte, zakaj vas ljudje pravzaprav 
cenijo kot osebo. Najverjetneje ne zato, 

sebe. Prav nasprotno, takšno osebo 

velja za stabilno, spoštovanja vredno 

se premalo cenite in ali bi mogli bolj 
poskrbeti zase. 

Zato pogumno pri spoštljivem 
postavljanju meja …

SIJ, Center za 

 
(Kulturni dom Beltinci, 1. nadstropje)

 
www.sij-svetovanje.si

ZDRAVJE
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V knjigi je omenjen tudi velik zbiralec, Beltinčan Dušan Rešek

 

v svojem vojnem muzeju v Logatcu, 

vojne predmete iz daljne preteklosti do 
danes.

knjiga na Slovenskem, saj obsega skoraj 

v muzeju med drugim ogledamo: 
topove, minomete, pištole, puške, 
brzostrelke, strojnice, topovske krogle, 

daljnoglede. 
Posebnost knjige so tudi širše 

osebnosti in vojakov, ki so se posebej 
izkazali.
Švajncer je v knjigi o zbiratelju iz 

V stari Avstriji in pred drugo svetovno 
vojno je imela skoraj vsaka vaška šola 

tudi Rešek. 
Seveda je poznal  še druge zbiratelje iz 

iz leta 1704. V njegovi zbirki   so bili 

svojem vinogradu. Nekaj srebrnikov 

tudi Švajncer za svoj logaški muzej.  
Rešek je imel v svoji zbirki tudi uniformo 

tremi belimi zvezdicami iz celuloida in 

Med številnimi predmeti v Rešekovi 
zbirki je bila tudi nemška brzostrelka 
špagin, s katero je povezana zanimiva 
zgodba o koncu 2. svetovne vojne 

dogodku v svoji knjigi med drugim 
zapisal: »V Mursko Soboto so 3. aprila 

dni je morala ta divizija v Porabje, 
v Prekmurje pa so prišle enote 57. 

pripravi Muro po pontonskem mostu 

podpori odšel v napad nemški 35. 

pontonski most razbili in bataljon je 

in na otoku na Muri. Za Rusi, ki so 
poskušali preplaviti Muro in se rešiti iz 

omenjena brzostrelka špagin, ki se je 

zbirki.«

                  

Knjižnica je zaživela

zvrsti, od romanov do verske literature 

Med avtorji knjig so tudi znani in 
uveljavljeni pomurski pisatelji in 
pesniki. Tako je med knjigami tudi 

usposobiti za redno izposojo knjig.
Knjige so na voljo vsak ponedeljek od 

gospod Šilec, ki veliko bere, pozna ljudi 

navade in potrebe. 
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Antarktika, bela celina, odeta v ledeni oklep

naseljencev je zadnja »meja našega 

in izziv za odkrivanje, prilagajanje in 

kontinent uvrstim v moj šopek 

Zemlja dobil neko ogrodje, celovitost, 

Pot me je vodila do Buenos Airesa 
v Argentini, kjer sem se vkrcala na 

raziskovalec Robert Scott, ko je januarja 

Ko se oddaljimo od vsega kopnega in 

stopimo na trdna tla, smo se na ladji, ki 
je polna potnikov, znašli vsak po svoje. 

za nas, je bila odvisna sama od sebe. 
Ladja nam je nudila udobje in veliko 

ameriške raziskovalne postaje se nam 

informacij so nam dali. 

dvignila za okoli 70 m in Antarktika bi 
izplavala in se dvignila nad sedanjo 
lego. Padavine so samo ob obrobju 

v notranjosti kontinenta ni bilo vsaj 2 

Ocenjujejo, da so tukaj razmere najbolj 
podobne pokrajini na Marsu.
Ko zagledam obalo novega kontinenta, 

se nam odpira lepota ledenikov, 

barvam, ki se nam predstavljajo v 

svetloba ne izgine do jutra, ko ponovno 

pogledi na stolpaste ledenike in klife, 

trenutkov pa je vsega konec, ko se 

vremenske razmere so se tekom dneva 

gore, ledeniki, kiti, tjulnji, zalivi, robovi 

dnevi, tu pa tam pa seveda sonce 

okusim tudi sama. 

Na kontinentu zaradi ledu in mraza 

fosfatov, silikatov, ki ugodno vplivajo 

polotok je podoben pravemu 

ribam, morskim pticam. Zadnja leta je 

morski leopardi, pingvini. Na obale 
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Nedokončano iskanje

7.  poglavje

in velikimi skrbmi. Vsak njegov obisk 
v Prekmurju je izzvenel z nerganjem 

lenarjenja.......itd.  Primanjkovalo je 

kajti mlada je bila v blagoslovljenem 
stanju in se je mudilo.

Tam vodi njegovo gospodinjstvo in 
predvidevam, da se bosta zagotovo 
v kratkem vzela. Kot vidiš, stric, 

Ta ga le mrko pogleda in brez pozdrava 
zaloputne vrata za sabo. Zaprepadeni 
stric pogleda okrog sebe in ugotovi, da 
je ostal sam.

Edina topla in prijazna oseba je 

zamišljen je prispel na Melince, kjer je 

Bal se je oditi v tujino, ne da bi slišal 

Trepetal je za njeno usodo in molil 

temne oblake proti dekletu...

Se nadaljuje....

vrst od adelijinega, kraljevskega, 
cesarskega, s svojimi posebnostmi in 
zakonitostmi. 

raziskovalnim namenom. Mnogi 
znanstveniki menijo, da bi raziskovanja 
utegnila imeti pomembne posledice 
za zgodovino Zemlje. Odkrili so, da se 

vsega sveta.  Raziskovanja so izjemno 

postaj, ki so razpršene na obrobju. 
Pomembno delo opravljajo na ruski 

zgodovinska obdobja. Rekord vrtanja 
je globina 4.500 m in na površje so 
potegnili 400.000 let star led. Na 

postaji so izmerili rekordno zimsko 

raziskovalna postaja, ki je na samem 

stavbe. Tukaj reševati so sposobni samo 

Antarktike, prav tako se o tem strinjajo 

Rusija, Velika Britanija in še nekatere 

imajo svoje interese in zanimanje in 
svet si prizadeva, da naj Antarktika 
postane »svetovni park«. O vsem 
tem nam spregovorijo predavatelji in 

taborov in brez sledu izginili v belem 
prostranstvu.

najbolj primaren laboratorij za 

potovanje in bivanje v vesolju. To velja 

bodo prepovedana, prav tako obiski 

visoke takse. Vesolje in Antarktika sta 

trgovine, znanosti, vojaštva, politike. 

kar nekaj desetletij bo obe spremljala 
stopnja nevarnosti, negotovosti, 
izoliranosti. Bo pa premagovanje 

ne se vdati,« kar velja tudi zame, da 
nadaljujem s potovanji po tem lepem 
modrem planetu.
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Ljudski nemiri na območju Beltincev v prevratnem obdobju  
1918-1919 (2. del)

GARDE

Zadnji dnevi prve svetovne vojne so 

pobegli ali demobilizirani vojaki, je 
vojno trpljenje marsikatere spodbudilo 

bili mišljenja, da so ravno oni krivi za 

napadali vaške notarje z izgovorom, 

mešane. Notarji so bili zaradi svoje 
varnosti prisiljeni nekatera mesta celo 
zapustiti.1  

razbijanja trgovin. Kmetje so prav tako 
napadli beltinski grad in ga izropali. 

ropanje in razbijanje trgovin slovenska 
narodna vstaja, zato so v omenjene vasi 

2 

Medtem se je na predlog primarija dr. 

Zbornik soboškega muzeja 20-21, Pokrajinski 
muzej Murska Sobota, 2007, str. 7-8 (dalje: 

izkazala zaupanje Narodnemu svetu, 

enim vprašanjem, in sicer z nastalim 

»roparskim bandam in upornikom«. 

zaradi nestrinjanja z uradno politiko 

3 

Lendava, kjer so prebivali , in 

nemiri in plenjenja na dnevnem redu, 
uradniki so pobegnili, marsikje pa so 
bili v smrtni nevarnosti. Vladala je 
skoraj popoln kaos, nemiri pa so se iz 
dneva v dan le stopnjevali. Begunci so 

ali pa v Zalaegerszeg. Zaradi izrednega 
stanja so za vzpostavitev reda in miru 

»pomirili« razjarjeno prebivalstvo, 

Vzpostavitev redu je bila v okraju 
4

Tudi v 

« objavljenem 7. marca 
 so zapisali, 

da so tako imenovane »

, v Prekmurju na 

opisovanjem brutalnosti te narodne 

vzrokov in ga privezala na voz. Nato so 
pognali konje v beg, Škafar pa je moral 

umrl, zakopali pa so ga v Egerszegu. 
Še posebej mi je pozornost pritegnil 

moj dedek in babica po materini strani. 
Od mojega dedka sem nato izvedel, da je 
ta Štefan Škafar moj prapradedek in da 

pa je omagal, padel in eventualno tudi 
umrl. Nato so njegovo truplo odpeljali 
v Egerszeg (danes Zalaegerszeg) in 

iz 
mojega dedka ne moremo jemati kot 
povsem verodostojno dejstvo, sem 

napotili v Beltince na krajevni urad in 

4  Prav tam, str. 13-15.
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da bi naj njegovo truplo tam pokopali. 

prapradedka nisem našel, zaposleni 

najverjetneje izgubili. Po dodatnem 
pregledu strokovne literature in po 

nekatere tudi, kot mojega prapradedka, 

razvidno, je 

strokovne literature jasno, da je takrat 
vladal vsesplošen kaos in je pogosto 

narod tega ni omenil in je vseskozi 

izvajala nasilje nad prekmurskimi 
Slovenci predvsem zaradi tega, ker so 
se izjavljali za Slovence in propagirali 

» «, ki 
neusmiljeno ubija zavedne prekmurske 

5

bi naj ti skrivali zaloge in nepošteno 

proletarski revoluciji v Rusiji. Prav 

in ropati trgovine. Vse te dogodke 

da v gradu tega ni, so ustavili vsako 
nadaljnje razbijanje in so raje v marofu 

ljudje, ne pa kmetje, kot se je sprva 

 o 
7

5  »Preganjanje Slovencev na Prekmurskem«, 

7  »Preganjanje Slovencev na Prekmurskem«, 
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Iz dežele daljne

skupaj, imela predstavitve knjig - tudi v 

nastala knjiga.  
Mnogi ste bili na predstavitvi pesniške 
zbirke, kjer sta pesmi  prebirala 

Zbralo se nas je veliko in to je bila 

ne, zdaj moramo to napraviti...« In smo, 

bogatimi in revnimi, med ideologijami 

navduševalo. Najljubši njegovi pesmi 

bomo, ki je bila zanj slutnja smrti. 

Tako je le malo pred svojo smrtjo 
povzdignil pomembnega Prekmurca. 
Na predstavitev so prišli vsi verski 

skupnosti, le škofa dr. Petra Štumpfa 

da pride. 
Bili smo dogovorjeni, da bo nekaj o 
knjigi napisal tudi za naše glasilo, zato 
objavljam zdaj njegove zapise o knjigi 

in avtorju: 

(izhajal 1884-1919) pred prvo 

socialdemokratska stranka privolila 

niso seznanili. Kmalu po spojitvi so 

sovjetsko republiko. Nova oblast v 
Prekmurju ni bila dobro sprejeta, 
lokalni uradniki pa so bili pri svojem 
delu pasivni. Nastalo situacijo je 

razglasil Mursko ljudsko republiko. 

bala, da bi obstoj republike spodbudil 

Bala se je tudi, da bi republika postala 
baza za kontrarevolucijo, ki bi nato s 

zatrla. Vlada sovjetov se je zatem v 

do svojega propada. Naposled je 12. 
avgusta po sklepu mirovne konference 

 kakor 
tudi , sta enoglasno 

8
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Mag. Franc Kuzmič (1952 - 2018)

 

sva to pesem izustila pred njegovim 

je najprej šla v nasprotno smer, kot 

pedagog in bibliotekar v Pokrajinskem 

Soboti in najprej nekaj let obiskoval 
osnovno šolo Kupšinci, nato pa prvo 
soboško osemletko. V Murski Soboti je 

se je odpravil na študij v Ljubljano na 
Pedagoško akademijo, administrativno 
smer za srednje strokovne šole. 
Prav tako je na Pedagoški akademiji   

fakulteto, kjer je študiral pedagogiko in 

Prekmurju. Podiplomski študij je prav 
tako opravljal v Osijeku, izbral pa je 

2001.

in administrativni šoli v Murski Soboti, 
nato je delal v soboški Pokrajinski in 

svoje delovne dobe pa je bil muzejski 
svetovalec v Pokrajinskem muzeju 
Murska Sobota. Tam je opravljal tudi 
delo kustosa pedagoga in bibliotekarja. 

cerkvene skupnosti. 

urednik in sourednik, pa tudi avtor 

jeziku. Sodeloval je pri pripravi 

Trubarju. Na dan njegovega pogreba, 
14. aprila, je bil na izraelski nacionalni 

 

dobil celo nekaj gradiva, ki v tej 

IN MEMORIAM
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Dom treh pisanih rožic

Štirideset let je stara. Vsako jutro vstaja 

ko dela v popoldanski izmeni , vstaja 
pol ure kasneje. Pred leti sem bila 

Olga, da veste, ta je moja sestra. Ker je 

v gimnazijo. Vsako jutro je zadovoljno 
po blagu ali slabem vremenu capljala 

zamudo in sestro z mnogo sotrpini 
odpeljala v mesto. Verjetno je zaradi 

dioptrijo. Naravno je, da je takšno, 

študirat. In študira, uspešno, se pravi, 
je, vse do tretjega letnika ekonomske 
fakultete. Letos pa je pogrnila, zmrznila 

mi, da jo je tako zlomilo, da je zlezla 

osebna avtomobila, dva tovornjaka in 

Tu sem seveda še jaz. V osmi razred 

let. Vse do lanskega leta sem bila 

da se naglo vzpenjam proti nebu in 

premalo za mis sveta. 

povsem zadušilo. Pridrvela sem domov, 
zabrisala torbo na klop in zagnano 

besed:« »Pomislite, danes smo v šoli 
portretirali. Naš mladi tovariš je dolgo z 

se skušala smejati kot Mona Liza. Zdaj 

dokler me Igor ne vznemiri: »Milka, 

drugi ne štedijo s svojimi pripombami. 

»Zdaj bi rada slišala, da si najlepša v 

sestra. 

pomilovalno pogleda mama.

sedem v travo in se spominjam mojega 

še sama sebi zasmilim. Nenadoma in 
podzavestno se odpravim domov. Iz 

upiram. Nazadnje se le premagam in 

sedita in jesta. Pri nas doma se nikogar 
ne sili k mizi. Ko je jed pripravljena, 

Ogledujem, kaj je na voljo, ko ujamem 
zanimiv pogovor. Sestra me je prezrla 

brzdam jezo. Ker pa vztrajno govorita 
o njem, premagam zakleti molk in 

odvrne mama.

»Absolvent prava,« odvrne, ne brez 
ponosa.
»Prosim, z menoj se ne boš tako uradno 

pogrniti ali vsipati, absolvent pa je 

bi deloma nadomestil svoje telesne 

Moja sestra pa na moj izbrani šopek 

kot na cesti.«

sorodstvo je na vidiku.«

podreza mama.

seka ovinke kot sam licufer. Pa angleške 
pesmi poje in sam se spremlja s kitaro. 

pa jaz, tvoja mama, vmešala. Najprej 

za trenutek zlezla vase, potem pa skozi 

nadlegoval. Pa me še opazil ni: le jaz, jaz 




